
 قوانین فیاتا:

 :(FORWARDERS) فورواردرها

بينند و كاالهای مشتريان  شود از خود وسيله حمل ندارند ليكن وسيله حمل را تدارك می فورواردرها كه از آنها تحت عنوان كارگزاران حمل نيز ياد می

 .شناسند دهند و بالطبع شركت فورواردر را در حكم مالك كاال می خود را بنام خود به شركتهای حمل كننده می

آوری، انتخاب و معرفی  بندی برای حمل، انبارداری، جمع مل و نقل دارای تجارب با ارزشی هستند و خدمات متنوعی از قبيل بستهفورواردرها در زمينه ح

نظارت بر  بهترين مسير حمل، انتخاب بهترين حمل كننده مناسب، صدور اسناد، ترتيب بيمه كاال، انجام امور گمركی كاال، نظارت در تخليه و بارگيری،

 .دهند. ليكن فعاليت اصلی فورواردرها همان تصدی امور مربوط به حمل كاال است ت بارشماری و غيره انجام میاقداما

 .در اتريش گرديد(  (FIATA (های فورواردرها )فياتا المللی انجمن همكاری بيشتر فورواردرها منجر به تشكيل فدراسيون بين

 

                

   :های كارگزاران حمل و نقل بار المللی اتحاديه ن بینفدراسیو

    (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) 

                                                                                                                                   (FIATA)   

هزار شركت مديريت حمل كاال و آماد)لجستيك( را پوشش می دهد  40فياتا يك سازمان غير دولتی است كه امروزه صنعتی را ارائه می دهد كه تقريبا 

  .كشور را در استخدام دارد 150ميليون نفر در  10الی  8شناخته شده و حدود  "معمار حمل و نقل "و به عنوان 

، كنفرانس توسعه و تجارت  (ESCWA,ESCAP,ESC) و همچنين (ECOSOC)اجتماعی سازمان ملل -فياتا در مقام مشاور شورای اقتصادی

  .فعاليت می كند (UNCITRAL)و كميسيون قانون تجارت بين الملل سازمان ملل (UNCTAD)سازمان ملل

ن های غير دولتی، سازمان ها و متصديان امور دولتی و سازمان های خصوصی بين المللی فعال در زمينه حمل و نقل مانند فياتا بوسيله بسياری از سازما

، اتحاديه بين المللی حمل و (UIC)، اتحاديه بين المللی خطوط ريلی(IATA)، اتحاديه بين المللی حمل و نقل هوايی (ICC)اتاق بازرگانی بين المللی

و.... بعنوان نماينده صنعت فورواردری شناخته می شود. بطور  (WTO)، سازمان تجارت جهانی(WCO)، سازمان جهانی گمرك(IRU)نقل جاده ای

  .خالصه، فياتا بزرگترين سازمان غير دولتی موثر در حوزه حمل و نقل جهانی است

  اهداف

  :اهداف اصلی فياتا عبارتند از

  يكپارچه كردن صنعت فورواردری در جهان•

ر يا ارائه، توسعه و حراست از منافع حاصل از صنعت بوسيله ی شركت كردن در نشست های بين المللی سازمانهای مرتبط با حمل و نقل بعنوان مشاو•

  كارشناس

  .ريات و غيرهآشنا كردن عموم، صنايع و تجارت در مقياس گسترده با خدمات ارائه شده بوسيله فورواردرها بوسيله انتشار اطالعات، توزيع نش•

  .و غيرهافزايش كيفيت خدمات عرضه شده بوسيله فورواردرها از طريق توسعه و ارتقاء اسناد ارسال)حمل و نقل( يك شكل، شرايط بازرگانی استاندارد •

رت الكترونيك شامل فورواردرها، مشكالت مربوط به اقامه بيمه، ابزارهای الزم برای تجا (Vocational training)كمك از طريق آموزش شغلی•

  .و باركد (EDI)تبادل الكترونيكی داده ها

  همايش ها

كند. در واقع هر سال، فياتا كنگره جهانی برگزار می كند اين رويداد بين المللی، فورواردرهای فعال در صنعت و حمل و نقل دريايی را، دور هم جمع می 

نفر  1500الی  800و محل مالقاتی برای اداره اين كسب و كار است. شركت كنندگان حدود  فياتا بعنوان هدايت كننده اين كسب و كار عمل می كند

  .هستند



  سازمان

كه هر كدام به نوبه خود با جنبه ای از  (Working Groups)و گروه های كاری (Advisory Bodies)فياتا از انجمن های: گروه های مشاوره

  .حمل و نقل بين المللی كاال را متاثر می سازدحرفه، سرو كار دارند تشكيل يافته است و 

انجمن به شرح زير  3انجمن ها در هر سال دو بار يكديگر را مالقات می كنند و كارهای فنی اتحاديه را انجام می دهند. در حال حاضر فياتا دارای 

  :است

  (AFI)انجمن باربری هوايی•

   (CAI)انجمن امور گمركی•

   (MTI)انجمن حمل و نقل مركب•

يك انجمن  AFI دارای سه نهاد حمل و نقل دريايی، ريلی، جاده ای و MTI بعضی از انجمن های دارای گروههای كاری دائمی هستند، بطور مثال

  .است. گروههای كاری به انجمن های مربوطه خود گزارش داده و در صورت نياز طی نشستی با هم مالقات می كنند IATA برای انجام امور

  :ای موضوعاتی كه كل صنعت فورواردرها را تحت تاثير قرار می دهد چهار گروه مشاوره وجود داردبر

 (ABDG)انجمن مشاوره در مورد كاالهای خطرناك•

   (ABLM)انجمن مشاوره در مورد امور حقوقی•

  (ABVT)انجمن مشاوره در مورد آموزش شغلی•

  (ABSM)انجمن مشاوره در مورد موضوعات امنيتی•

  .اين انجمن ها با يكديگر و همچنين با گروههای كاری همكاری كرده و در صورت نياز طی نشستی يكديگر را مالقات می كنند

  نشست های منطقه ای

  :اعضای انجمن فياتا به چهار منطقه جهانی تقسيم می شوند كه عبارتند از

  آفريقا / خاورميانه•

  آمريكا•

  آسيا / منطقه پاسيفيك•

  ااروپ•

رجاع اولين هدف نشست های منطقه ای پرداختن به موضوعات منطقه ای است، و در صورت نياز اين موضوعات را به انجمن ها و گروه های فنی فياتا ا

می دهند. در واقع هدف شناسايی و كمك به اعضای منطقه ای در حل مشكالت صنعت در محدوده محلی است. هدف مهم ديگر دستيابی به هم 

بين كشورهای عضو در منطقه و تبادل اين مزايا و منافع با ديگر اتحاديه ها می باشد. اين گروه های منطقه ای بطور معمول دوبار  (Synergy)افزايی

ت در سال يكديگر را در دفتر مركزی نشست های فياتا در زوريخ و درهمايش جهانی ساليانه فياتا مالقات می كنند. نشست های منطقه ای در صور

  .م می تواند بين نشست دفتر مركزی و همايش جهانی برگزار شودلزو

 هدف انجمن های منطقه ای اين است كه در گروه های مشاوره، انجمن ها و گروه های كاری فياتا بيشتر فعال باشند و از همه اشخاص ذينفع يا

طقه ای مرتبط ايميل كنند. در كشوری كه هيچ انجمن ملی وجود عالقمند دعوت بعمل می آيد كه عالقمندی های خود را به رئيس يا مدير انجمن من

د ندارد، از كليه ی اعضای منفرد درخواست می شود تا يك انجمن ملی شكل دهند. فياتا از كمك كردن به هر كسی كه نيازمند باشد خوشحال خواه

خواهد بود چرا كه تنها از طريق انجمن های ملی و اعضای  شد. اهداف آتی انجمن های منطقه ای جمع كردن اعضای منفرد بيشتری ازهمه كشورها

  .منفرد است كه انجمن های منطقه ای قدرتمند شده و می توانند در فياتا حرفی برای گفتن داشته باشند

 

 :اسناد فیاتا

FIATA DOCUMENTS 

نی چندين سند و فرم يك شكل طراحی نموده است. اين اسناد به فياتا به منظور ايجاد يك استاندارد يكپارچه برای استفاده فرستندگان كاال بطور جها

  .سادگی قابل تميز هستند و هر كدام به رنگ مشخصی می باشد كه آرم فياتا را روی سر برگ همه آنها می توان ديد



 

- FIATA FCRگواهی رسيد فورواردر  

FIATA FCT  -ی باشدگواهی حمل فورواردر كه شامل فهرست بسته بندی كاالها م  

- FWR  رسيد انبار فياتا  

-  FBL   حمل مركب فياتا -قابل معامله بارنامه  

 - FWB  حمل مركب فياتا -غير قابل معامله -راه نامه  

-  FIATA SDT اظهارنامه فرستنده برای حمل كاالی خطرناك 

-  FIATA SICوزن گواهی 

FFI   - دستورالعمل حمل فياتا 

يل مبادالت اسناد فياتا داری اعتبار زيادی است و بعنوان اسناد متداول و قابل اعتماد شناخته می شود. اين اسناد در گذشته كمك های شايانی به تسه

  .بين المللی كرده و در آينده نيزبعنوان ابزاری ارزشمند در خدمت تجارت جهانی خواهد بود

  اهداف و فعالیتهای عمده بنیاد فیاتا چیست؟

را برای اعضای انجمن ترتيب می دهد، يعنی به آموزش كسانی می پردازد كه قرار است نيروی  (Train-the-Trainer)فياتا دوره آموزش مربيان

دارای منابع محدود بوده يا منابعی جهت اجرای دوره  كار آينده اعضا را آموزش دهند. فياتا تيم كوچكی از كارشناسان آموزش دهنده را به كشورهايی كه

فراهم  "(FMST) حداقل استانداردهای فياتا"های مناسب ندارند ارسال می دارد. اين دوره ها تقريبا در دو هفته دانش الزم برای اين حرفه را طبق 

  .می كند و تعدادی دستورالعمل در مورد نحوه آموزش دادن را نيز شامل می شود

ی را كه ف اصلی فياتا ترغيب اعضای انجمن در برپايی سازمانی موثر و كارا در زمينه آموزش می باشد. بعد از مدتی آنها بايد بتوانند اصول آموزشهد

كه در  ارائه كنند. و اين مسئله به اين معناست كه انجمنهايی"(ABVT)انجمن مشاوره آموزش شغلی"خودشان توسعه داده اند برای اعتبار بخشی به 

  .كسب اعتبار برای برنامه های خود موفق باشند، می توانند دوره هايی را كه منجر به دريافت ديپلم فياتا می شود بعهده بگيرند

 

 . با آنكه اسناد فياتا در زمره اسناد حمل محسوب می شود ولی به واسطه برخی ويژگيهای آن بخش جداگانه ای به آن اختصاص يافته است

موسسه دارای شرايط و عبارت مهمی در مورد تعهداتی است كه به وسيله عامل حمل يعنی صادر كننده سند فياتا , پذيرفته شده است . اعضا  اسناد اين

 . فياتا بايد جهت صدور اسناد فياتا مجوز الزم را از انستيتو عاملين حمل دريافت دارند

 انیسیتو فیاتا:

FIATA Institute 

ا سازمان فيانا مجاز گرديده كه اين گونه مجوزها را برای اعضا فيانا صادر نمايد . بايد اضافه نمود كه فرمهای فيانا در اختيار غير اعضاين انستيتو از طرف 

 . نيست و آنها نمی توانند از آن استفاده نمايند

رسيد عامل حمل )فورواردر( را دريافت می دارند .  صادر كنندگانی كه از خدمات عاملين حمل استفاده مينمايند اغلب در مقابل تحويل كاالی خود

نمايند تا جائی كه امكان داشته باشد جهت تقليل هزينه حمل , كاالهای مختلفی را به طريقی در يك كانتينر گروه  عاملين حمل ) فورواردرها( سعی می

 . اهش يابد .آنها سپس كانتينر را تحويل شركت كشتيرانی می دهندبندی كرده وقرار دهند تا حداكثر استفاده از فضای آن شده و بدين وسيله هزينه ك

می نمايد شركت كشتيرانی درپاره ای از مواقع بارنامه های مستقلی برای هر يك از كاالهائی كه در كانتينر توسط عامل حمل قرارداده شده است صادر 

ر قسمت از بار قرارداده شده دريك كانتينررسيدی صادر می كنند , بلكه شركت . بنابراين نه تنها عاملين حمل ) فورواردرها ( بعضی مواقع برای ه

 .كشتيرانی نيز هم درچنين مواردی كه الزم باشد بارنامه مربوطه را صادر خواهند نمود

 . ال مالكيت كاال نمی باشداسناد مزبور كه توسط عاملين حمل صادر می گردد چيزی بيش از يك رسيد نيست و نشان دهنده قرارداد حمل و يا سند انتق

. به همين  با اين حال اين رسيدها مداركی است كه به وسيله آن گيرنده كاال می تواند كاالی خود را در مقصد از نمايندگان عاملين حمل دريافت دارد

ارای چنين مسئوليتی در مقابل خريدار نيست د (carrier) لحاظ عاملين حمل) فورواردرها( مسئوليت كاال را به عهده دارند , در صورتی كه حمل كننده

 .( ) مگر در مواردی كه فورواردر خود حمل كننده نيز باشد



 :بارنامه حمل مركب فیاتا

(F.B.L)(FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B/L) 

قرار گرفته است و  (I.C.C) المللی رگانی بينمهمترين سندی است كه سازمان فياتا در اختيار فورواردرهای عضوش قرار داده است و مورد تأييد اتاق باز

شود وبه عنوان  گيرد در حمل كاال با كاميون كشتی قطار و هواپيما استفاده می قابل معامله و انتقال بوده و مورد پذيرش بانكها برای معامله اسناد قرار می

های فورواردر و صاحب كاال درج شده  ط مربوط به وظايف و مسئوليتالمللی است كه در ظهر آن شراي بارنامه سراسری حاوی آرم اتاق بازرگانی بين

 .است

يك سند حمل مركب می باشد كه به وسيله فياتا برای استفاده ی عاملين حمل و نقل ) فورواردر ( بين المللی كه به  FBL بارنامه حمل مركب فياتا

 . عنوان عامالن حمل و نقل مركب عمل می كنند طرح ريزی شده است

اق بازرگانی بين المللی jارنامه حمل مركب فياتا يك سند قابل معامله است ) مگر آنكه بر روی آن عبارت غير قابل معامله ذكر شده باشد ( كه توسط اب

 . باشدمورد تائيد قرار گرفته است . بارنامه فياتا دارای عالمت اطاق بازرگانی بين المللی در كنار آرم سازمان ملی ) فورواردرها ( می 

كننده بارنامه حمل مركب فياتا كه به عنوان عامل حمل و نقل مركب عمل می كند مسئوليت كاال و انجام عمليات  عامل حمل و نقل ) فورواردر ( صادر

 . حمل و نقل را به عهده دارد

عمليات كليه حمل كنندگان و اعمال اشخاص ثالثی عامل مذكور ) فورواردر( نه تنها مسئوليت تحويل كاال را در مقصد به عهده می گيرد بلكه مسئول 

 . است كه در حين حمل و نقل به وسيله او به كار گرفته می شوند

برای هر كيلو وزن ناخالص كاالی گم شده يا خسارت ديده  (SDR * فرانك طال ) تقريبا دو 30صادر كننده بارنامه فياتا پرداخت خسارت بر مبنای 

چه مرحله خسارت ديده و يا مفقود شده و مكان وقوع حادثه كجا بوده , تعيين گردد و بدين وسيله  ن مسئله كه كاال درممكن است پس از اثبات اي

 (شرايط بارنامه حمل و نقل مركب فياتا ۶ميزان ديون او متناسب با مرحله حمل و نقل خواهد بود ) بند ب ماده 

 

 : مل حمل بايد نسبت به رعايت نكات ذيل اطمينان حاصل نمايدعا،  , FBL هنگام صدور بارنامه حمل مركب فياتا

آن تنها در الف : محموله مورد بحث به وسيله خود و يا نماينده اش ) شعبه يا عامل يا فورواردر واسطه ( قبول گرديده و حق هر گونه دخل و تصرف در 

 . اختيار او است

 .دب: كاال در ظاهر دارای شرايط خوب و وضع مناسبی باش

 . دارد مطابقت است نموده دريافت او كه  دستوراتی با وضوح  ج : جزئيات ذكر شده در سند به

 . د: مسئوليت بيمه محموله قبال مورد توافق قرار گرفته است

 .ه: صريحا مشخص گرديده باشد كه يك و يا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادر گردد

بيمه نمايد و در هنگام دريافت تقاضای حمل , مراتب پوشش بيمه ای و ديون  FBL خود را بر اساس شرايط توصيه می شود عامل حمل مذكور تعهدات

 . خود را اعالم نمايد

 :گواهی حمل فیاتا

(F.C.T)(FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT) 

گيرد. فورواردر با در  ها قرار می قابل انتقال و لذا مورد پذيرش بانك گواهی حمل فياتا در صورتی كه به حواله كرد صادر شود سندی است قابل معامله و

اش كاال را در اختيار ارائه دهنده گواهی بگذارد. گواهی حمل فياتا  گردد در مقصد توسط نماينده اختيار گذاشتن اين گواهی به صاحب كاال متعهد می

باشد. مقررات مندرج در  مسئول حمل كاال و تحويل آن در مقابل ارائه سند مزبور می حاوی وظيفه محدودی است و فورواردر به عنوان شخص ثالث فقط

  .باشد كننده كشور صادركننده مربوطه می ظهر گواهی حمل فياتا حاوی مقررات عمومی داخلی حمل و نقل كشور صادر

تا توسط عاملين حمل و نقل بين المللی عضو اين سازمان  ددگر سندی است كه به وسيله فياتا تدوين می (FCT) گواهی حمل عاملين حمل و نقل فياتا

 . مورد استفاده قرار بگيرد

را می توان به محض آن كه محموله برای حمل تحويل عامل حمل ونقل ) فورواردر( گردد در اختيار  (FCT )گواهی حمل عاملين حمل و نقل فياتا

گواهی می نمايد كه مسئوليت ارسال و تحويل محموله مشخصی را بر طبق  (FCT) ر سندارسال كننده قرار داد. عامل حمل و نقل در تهيه و صدو



ر مقصد از دستوراتی كه به وسيله ارسال كننده كاال در اين سند به او داده شده است , می پذيرد . عاملين حمل ) فورواردر ( مسئول تحويل محموله د

 . بر طبق شرايطی كه در ظهر اين سند ذكر شده , می باشد  نده سندطريق نماينده يا آژانسی كه تعيين نموده , به دار

تفاوت نمايد  سند مذكور  می پذيرد ممكن است با مسئوليت عادی او طبق شرايط عمومی ( FCT) ای كه عامل حمل هنگام صدور سند مسئوليت ويژه

 . باشد می ( FCT) رمقابل ارائه سند. عامل حمل فقط مسئول رساندن كاال به شخص ثالث و تحويل دادن آنها صرفا د

 . صادر شده باشد , قابل معامله است TO ORDER به حواله كرد (FCT) هنگامی كه گواهی حمل عاملين حمل و نقل فياتا

ر صحيح پشت به طو ( FCT) گواهی حمل عاملين حمل و نقل فياتا هنگامی قابل معامله و در زمان تحويل كاال معتبر خواهد بود كه نسخه اصل سند

 . نويسی شده باشد

 :عامل حمل در مورد رعايت نكات ذيل بايد مراقبت های كافی به عمل آورد ,( FCT) هنگام صدور سند

ه دخل الف : بايد مطمئن گردد كه محموله مشخص شده در سند به وسيله خود يا نماينده اش ) شعبه يا عامل حمل واسطه ( قبول گرديده و حق هر گون

 . آن تنها اختيار او است وتصرف در

 . ظاهر دارای شرايط خوب و وضعيت مناسبی است ب: بايد اطمينان حاصل نمايد كه كاال در

 . ج: بايد اطمينان حاصل كند كه جزئيات ذكر شده در سند به وضوح و روشنی با دستوری كه او دريافت نموده است مطابقت دارد

 . له مورد توافق قرار گرفته استد: بايد مطمئن شود كه مسئوليت بيمه محمو

فياتا ( تنها به وسيله پست  )(FCT) و : بايد به روشنی مشخص شود كه يك و يا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادرگردد .توصيه شده كه اسناد

 .سفارشی ارسال گردد

آمده است و لذا اين سند تنها به ( FCT) شرايط در پشت سند تابع شرايط عمومی حمل و نقل كاال دركشور صادركننده آن می باشد و اين ( FCT) سند

تواند مورد استفاده قرار گيرد كه از شرايط عمومی مذكور در فعاليت های عامليت حمل و نقل خود تبعيت نمايند . اين شركت  وسيله عاملين حملی می

اسناد چاپ نمايند , تكثير و چاپ بدون مجوز و سر خود اين اسناد توسط  ها درصورت تمايل می توانند با كسب مجوز , عناوين خود را در قسمت فوقانی

 . هر شكلی اكيدا ممنوع است شركت ها در

, حداكثر  از آنجائی كه جرئيات مندرج در اين اسناد بايد دقيقا نشان دهنده شرح كامل محموله , مسير آن , نحوه واگذاری و يا دستورات مخصوص باشد

دور اسناد مذكور بكار برده شود . بنابر اين موافقت شده است كه عامل حمل صادر كننده اين اسناد می توانند مبلغی بابت صدور دقت ممكن بايد در ص

 .آنها اخذ نمايد

 :گواهی رسید فیاتا

(F.C.R)(FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT) 

فروخته  (EX.WORK) باشد. گواهی مزبور هنگامی كه كاال بر اساس شرط سندی است غيرقابل معامله و غيرقابل انتقال و لذا مورد پذيرش بانكها نمی

 .شده باشد كاربرد دارد

و نقل فياتا , فورواردرها را قادر می رسيد عاملين حمل فياتا برای استفاده فورواردرهای داخل سازمان فياتا تهيه گرديده است . سند رسيد كمپانی حمل 

 . است گرفته عهده به را نظر مورد كاالی مسئوليت كه نمايد می اعالم وسيله بدان و  سندی ارائه داده (consignor) سازد كه به ارسال كننده كاال

و بر طبق دستورات غير قابل برگشتی متعهد گرديده است   با رسيد عاملين حمل فياتا , فورواردر گواهی می كند كه كاالی مورد نظر را در اختيار گرفته

 سند اصل نسخه كه است ابطال قابل صورتی در تنها دستورات اين.  دارد ارسال  كه آن را برای شخص يا موسسه ای كه در سند نشان داده شده

(FCR) ن دستور ابطالی را اجابت نمايدبه فورواردر صادركننده آن تسليم گردد و او نيز در موقعيتی باشد كه بتواند چني . 

فروخته و نياز به آن دارد كه با  EXWORKS رسيد عاملين حمل فياتا اساسا زمانی استفاده خواهد گرديد كه توليد كننده يا فروشنده كاال را بر مبنای

 . ارائه رسيد عاملين حمل فياتا به خريدار اثبات نمايد كه به تعهدات خود عمل نموده است

, از لتی كه اعتبار اسنادی گشايش شده باشد , فروشنده تحت اين شرايط قادر خواهد بود با ارائه رسيد عاملين حمل فياتا صادره توسط فورواردردر حا

كه تحويل  امبلغی كه بر طبق شرايط اعتبار توسط خريدار د راختيار او گذاشته شده استفاده نمايد . فروشنده به هيچ وجه حق دخل و تصرف در كااليی ر

 .ندارد,  است گرديده خريدار تحويل نيز آن  مربوط فياتا نقل و حمل رسيد و  فورواردر شده

خه اصلی رسيد عاملين حمل و نقل فياتا قابل معامله نمی باشد و نظر به اين كه تحويل محموله به مشتری بستگی به تسليم اين سند ندارد فقط يك نس



 .سخ بيشتر ی باشد عبارت ))غير قابل معامله (( روی آنها بايد چاپ گرددصادر می گردد و اگر نيازی به ن

 

 :فورواردر بايد از موارد زير اطمينان حاصل نمايد , (FCR) هنگام صدور سند رسيد عاملين حمل فياتا

 . اال تنها در اختيار اوستالف: مطمئن گردد كه كاالی مورد بحث به وسيله او يا نماينده اش پذيرفته شده و همچنين حق دخل و تصرف ك

 . ب: مطمئن گردد كه كاال در ظاهر سالم و در شرايط مناسبی باشد

 . ج: مطمئن گردد كه جزئيات درج شده در سند با دستوراتی كه او دريافت داشتته مطابقت دارد

 . رسيد كمپانی حمل و نقل پذيرفته است , نباشدد: مطمئن گردد كه شرايط اسناد حمل ) مانند بارنامه ( مغاير با تعهداتی كه او بر طبق سند 

اين  رسيد عاملين حمل فيانا تابع شرايط عمومی حمل و نقل كاال در كشور صادركننده سند می باشد كه اين شرايط در ظهر رسيد ذكر می شود و لذا

 . فعاليت حمل و نقل خود مرعی دارند سند تنها به وسيله فورواردرهايی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد كه شرايط عمومی را در

ناد فوروارد حسب تمايل می تواند مجوزی را كسب نمايد كه بر طبق آن عالمت و يا عنوان مخصوص خود را باالی اسناد چاپ نمايد . تكثير اين اس

 . توسط موسسات به طور انفرادی اكيدا ممنوع می باشد

كار برده شود زيرا جزئيات ذكر شده در اين سند بايد دقيقا مشخصات محموله , مسير آن , نحوه دخل و دقت كافی در تهيه و تكميل اين اسناد بايد به 

آن  تصرف و دستورات ويژه مربوط به آن را مشخص و معين سازد . بنابراين موافقت شده است كه صادر كننده اين سند وجهی را بابت صدور و تكميل

 . دريافت دارد

 :رسید انبار فیاتا

 (F.W.R)(FIATA WAREHOUSE RECEIPT)  

گيرد. رسيد انبار فياتا قبض انبار گمركی نيست و صرفاً بعنوان رسيد انبار  رسيد انبار فياتا سندی است غيرقابل معامله و لذا مورد پذيرش بانكها قرار نمی

 .گردد فورواردر محسوب می
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